VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy k výjimce ze zákazu vstupu mimo cesty vyznačené
se souhlasem orgánu ochrany přírody a ze zákazu sběru rostlin v národní
přírodní rezervaci Nebesa.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les, jako
orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) a ust. § 78 odst. 3 písm. h) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), po projednání s dotčenými
orgány ve smyslu ust. § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), konkrétně s obcemi
Krásný Les a Stráž nad Ohří, jako dotčenými obcemi ve smyslu § 71 odst. 4 zákona, a Městským úřadem
Ostrov, odborem životního prostředí, zveřejňuje podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný
podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) a ust. § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) podle § 43 odst. 1 a 2 zákona
I.
povoluje výjimku ze zákazu vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody
stanoveného v ust. § 29 písm. d) zákona na území národní přírodní rezervace (dále také jako „NPR“) Nebesa
a dále
II.
povoluje výjimku ze zákazu sběru rostlin stanoveného v ust. § 29 písm. i) zákona na území NPR Nebesa,
za těchto podmínek:
1. Povoluje se vstupovat na celé území NPR Nebesa s výjimkou oblastí vyznačených v mapové příloze,
kde i nadále platí zákaz vstupu dle § 29 psím. d) zákona.
2. Výjimka ze zákazu sběru rostlin se vztahuje výlučně na sběr hub, s výjimkou hub vyhlášených jako
zvláště chráněné druhy rostlin ve smyslu § 48 a 49 zákona ve spojení s vyhláškou č. 395/1992 Sb.
2. Každá osoba vstupující do NPR Nebesa je povinna chovat se šetrně ke všem složkám NPR, dodržovat
pořádek a zachovávat klid a ticho, zvláště v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů organismů ve
smyslu § 48 an. ZOPK ve spojení s vyhláškou č. 395/1992 Sb.
3. Toto opatření obecné povahy platí do 31. 12. 2027
4. Mapová příloha je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

ODŮVODNĚNÍ
Národní přírodní rezervace Nebesa byla zřízena vyhláškou č. 324/2020 Sb., z důvodu zajištění ochrany
území jedinečných hodnot, kterými jsou zachovalá přírodní stanoviště mezi antropicky silně pozměněnými a
narušenými územími Sokolovské a Mostecko-chomutovské pánve s výskytem řady zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů. Předmětem ochrany jsou kompaktní lesní porosty bučin, suťových lesů a jasanovoolšových luhů s přírodě blízkou dřevinnou a prostorovou skladbou, geologický fenomén terciérních
vulkanických žil se sloupovitou odlučností a izolovaná reliktní populace užovky stromové (Zamenis
longissimus), včetně jejího biotopu. Území NPR se dále překrývá s územím ptačí oblasti Doupovské hory
vymezené nařízením vlády č. 688/2004 Sb., kde předmětem ochrany jsou populace čápa černého, včelojeda
lesního, výra velkého, motáka pochopa, chřástala polního, lelka lesního, žluny šedé, datla černého, pěnice
vlašské, ťuhýka obecného, lejska malého a jejich biotopy. Dále se překrývá s evropsky významnou lokalitou
Doupovské hory vymezené nařízením vlády č. 73/2016 Sb., kde jsou předmětem ochrany bučiny asociace
Asperulo-Fagetum, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích a smíšené jasanovo-olšové lužní
lesy temperátní a boreální Evropy.
Národní přírodní rezervace (dále jen „NPR“) jsou obecně zřizovány za účelem umožnění přírodních
procesů na co největší výměře dotčeného území. Z tohoto důvodu jsou vybrané lesní porosty v NPR Nebesa
ponechávány bez úmyslných těžebních zásahů. Staré, odumřelé stromy jsou ponechávány v porostech do
rozpadu, kde dále slouží jako doupné stromy a biotop celé řady hub, rostlin a živočichů vázaných na
trouchnivějící dřevo. Odumřelé a trouchnivějící dřevo je v lesních porostech nejcennější složkou ekosystému,
na kterou je vázáno až 50% veškeré bioty lesních biotopů. Přirozeně odumírající stromy postupně usychají,
ulamují se větve, kmen se rozpadá a nakonec dojde k vyvrácení celého stromu nebo zůstane jen torzo.
Právě nebezpečí pádu větví i celých stromů je jedním z důvodů, proč je do národních přírodních rezervací
obecně zakázán vstup mimo vyznačené stezky.
Podnětem pro vydání opatření obecné povahy byla žádost obce Stráž nad Ohří, o umožnění vstupu
občanů do lesních porostů NPR Nebesa, mj. také z důvodu umožnění sběru hub, který zde dlouhodobě
probíhal ještě před vyhlášením území národní přírodní rezervací. S ohledem na blíže neurčitý okruh osob,
které mohou tyto činnosti vykonávat, přistoupila Agentura k povolení výjimky formou opatření obecné povahy,
jak umožňuje § 43 odst. 2 zákona. Opatření obecné povahy je ve smyslu § 171 správního řádu forma správní
činnosti (správní akt) s konkrétně určeným předmětem a s obecně vymezeným okruhem adresátů, která stojí
na pomezí mezi právním předpisem a individuálním správním rozhodnutím.
Na základě žádosti obce Stráž nad Ohří (viz výše) bylo dotčené území podrobeno kritickému
zhodnocení stavu předmětů ochrany. Předmětem ochrany NPR jsou lesní porosty bučin, suťových a lužních
lesů, geologické útvary (terciérní vulkanické žíly se sloupcovitou odlučností) a užovka stromová. Všechny
uvedené fenomény se nacházejí z převážné části na strmých, kamenitých, obtížně přístupných až
nepřístupných lokalitách. Výjimka nebyla povolena na třech lokalitách s výskytem předmětů ochrany NPR a
ptačí oblasti Doupovské hory a na lokalitě s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů - užovka stromová,
lejsek malý, čáp černý, sokol stěhovavý (vymezení ploch je uvedeno v mapové příloze). Tyto druhy jsou
citlivé na rušení vlivem nekontrolovaného pohybu osob v místech jejich výskytu. V rámci těchto lokalit nebyl
prokázán žádný důvod pro udělení výjimky ve smyslu § 43 odst. 1 zákona a výjimka zde tedy nebyla udělena.
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V rámci těchto lokalit Agentura již neřešila udělení výjimky ze zákazu sběru rostlin (hub), neboť tuto
činnost nelze bez umožnění vstupu realizovat.
Na zbývající části NPR lze, vzhledem k reliéfu terénu a dostupnosti, pohyb osob předpokládat, a to bez
negativního vlivu na předměty ochrany. Pohyb osob a sběr hub zde byl prováděn i před vyhlášením NPR bez
negativního ovlivnění předmětů ochrany, což prokazuje mimo jiné i stávající mimořádná biologická hodnota
území. Agentura po správní úvaze došla k závěru, že výjimku lze povolit, neboť povolovaná činnost
významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany NPR dle § 43 odst. 1 zákona.
NPR Nebesa se překrývá s územím evropsky významné lokality a ptačí oblasti Doupovské hory. Dle § 45g
zákona může výjimku ze zákazu podle tohoto zákona pro evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
udělit orgán ochrany přírody pouze v případě, že bude vyloučeno závažné nebo nevratné poškozování
přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast
určena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území
určena, pokud by takové vyrušování mohlo být významné z hlediska účelu tohoto zákona. Před vyhlášením
NPR v oblasti běžně probíhal sběr hub a pohyb obyvatel a to bez prokazatelného negativního vlivu na
předměty ochrany. Jedná se o činnost většinou individuální, která nezpůsobuje nadměrné rušení a ničení
předmětů ochrany. Nejvýznamnější oblasti s koncentrovaným výskytem předmětů ochrany citlivých na rušení
orgán ochrany přírody nezpřístupnil, čímž těmto druhům umožnil nerušený vývoj. Správa CHKO Slavkovský
les posoudila dopady výjimky vstupu a sběru hub z hlediska předmětů ochrany evropsky významné lokality a
ptačí oblasti Doupovské hory a neshledala významné ovlivnění předmětů ochrany povolením výjimky tak, jak
je uvedeno ve výroku a dále rozvedeno v odůvodnění výše.

Za účelem vyhodnocení vlivů povolované

činnosti na stav předmětů ochrany a s ohledem na princip předběžné opatrnosti je toto opatření obecné
povahy časově omezeno do 31. 12. 2027. Agentura zároveň upozorňuje, že opatření obecné povahy je
možné změnit popř. zrušit i dříve, pokud nastane některá ze skutečností předvídaných v § 84 zákona:
zejména dojde-li ke změně skutečností rozhodných pro vydání opatření obecné povahy, vyžadují-li to zájmy
ochrany přírody a krajiny nebo dochází-li při činnosti vykonávané na základě opatření obecné povahy
k porušování zákona.
Agentura upozorňuje, že každý, kdo vstupuje do NPR Nebesa, činí tak na vlastní nebezpečí a
s vědomím, že primárním cílem NPR je přirozený vývoj přírodních procesů a s tím související nebezpečí
pádu větví i stromů. Dle § 63 odst. 5 zákona je každý povinen při pohybu na cizích pozemcích včetně pohybu
na pozemních komunikacích, stezkách a pěšinách, vyznačených cyklostezkách, odpočinkových místech,
tábořištích a v altáncích mimo zastavěná území obcí dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob
svěřených a přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí na těchto pozemcích a nebezpečím v přírodě
obvyklým.
Vlastníci pozemků neodpovídají za škody na majetku, zdraví nebo životě, vzniklé jiným osobám působením
přírodních sil nebo vlastním zaviněním těchto osob.
Dle § 19 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
v platném znění (dále jen „lesní zákon“), má každý právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí a dle odst. 2
je každý povinen přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí v lese a zvýšenému nebezpečí, které je
se vstupem do lesa spojeno, a dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených. Uvedená
povinnost platí i při pohybu na účelových komunikacích v lese, vyznačených stezkách, pěšinách a trasách,
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odpočinkových místech a tábořištích. Vlastník lesa neodpovídá za škody na majetku, zdraví nebo životě
vzniklé při využití práva podle odstavce 1, ledaže by škodu způsobil úmyslně.
Posláním NPR Nebesa a cílem Agentury (zde konkrétně její vnitřní organizační jednotky regionální pracoviště
Správa CHKO Slavkovský les) je ve spolupráci s vlastníky zprostředkovat návštěvníkům přímý zážitek a
poznání přirozeně se vyvíjejícího lesa a dalších fenoménů. Pro větší bezpečnost návštěvníků provádí
Agentura pravidelné pochůzky s odborně proškoleným personálem Lesy ČR, s. p., s cílem zjistit a asanovat
potenciálně nebezpečné stromy podél veřejně přístupných komunikací a značených turistických tras.
Vzhledem k poslání, rozloze a charakteru NPR Nebesa však není možné ani účelné provádět zmíněnou
sanaci ve všech lesních porostech mimo značené stezky. Z tohoto důvodu budou části NPR Nebesa, kde je
vyšší riziko pádu stromů, označeny výstražnými tabulemi upozorňujícími na zvýšené nebezpečí.
Agentura dále upozorňuje, že další ochranné podmínky NPR nejsou tímto opatřením obecné povahy dotčeny
a proto zde nadále platí další zákazy uvedené v § 29 zákona, především pak zákaz vjezdu s motorovými
vozidly (§ 29 písm. h)), zákaz jízdy na kolech (§ 29 písm. f) a zákaz táboření a rozdělávání ohně (§ 29 písm.
j)).
Návrh opatření obecné povahy byl ve smyslu § 172 odst. 1 správního řádu projednán s dotčenými orgány,
konkrétně s obcemi Krásný Les a Stráž nad Ohří (dotčené obce ve smyslu § 71 odst. 4 zákona) a Městským
úřadem Ostrov, odborem životního prostředí jakožto příslušným orgánem státní správy lesů.

POUČENÍ
Podle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu, může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního
orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření
obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. Podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu
mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné
odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze
prominout. Rozhodnutí o námitkách včetně vlastního odůvodnění, se stane součástí odůvodnění opatření
obecné povahy. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo zrušení
pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny opatření obecné povahy. Soulad opatření
obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Prodloužení platnosti vyhlášky může
být učiněno z moci úřední přímo nebo na základě vnějšího návrhu po vyhodnocení dopadů opatření na
chráněné území.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může po nabytí účinnosti každý nahlédnout u Agentury
(AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les).
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VÝZVA
Agentura v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu současně vyzývá dotčené osoby, aby
k návrhu opatření do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední desce Agentury podaly připomínky nebo
námitky. Dotčenými osobami jsou v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 správního řádu ty osoby, jichž se
návrh opatření obecné povahy přímo dotýká. Případné připomínky nebo námitky je třeba zaslat písemně k
AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les, na adresu uvedenou v záhlaví, případně
elektronicky e-mailem s podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny
slavkles@nature.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID: w9kdyqm.

Mapové přílohy:

IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I petr.jiskra@nature.cz I T: 951 424 129

Přehledná situace – oblasti s omezeným vstupem A, B, C
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Oblast s omezeným vstupem A
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Oblast s omezeným vstupem B
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Oblast s omezeným vstupem C
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